
3453 م.ك. مج1

نحوالموضوع3453 م.ك. مج1مخطوط رقم

اسرار العربيةالعنوان

االنباري ; كمال الـديـن ابو البركات عبدالرحمن بـن محمد بن عبداهللا ـ 577 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

595 هـتاريخ النسخ

سوار بن عمرإسم الناسخ

1 ـ 85عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

بروكلمان : 1 / 282 // ذيل بروكلمان : 1 / 495المراجع
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3453 م.ك. مج2

تجويدالموضوع3453 م.ك. مج2مخطوط رقم

الرعاية في تجويد القرآنالعنوان

القيسي ; ابومحمد مكي بن حموش بن مختار المقري ـ 437 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

595 هـتاريخ النسخ

سوار بن عمرإسم الناسخ

86 ـ 135عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

بروكلمان : 1 / 407 // ذيل بروكلمان : 1 / 718المراجع
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3453 م.ك. مج3

تجويدالموضوع3453 م.ك. مج3مخطوط رقم

االنباء في تجويد القرآنالعنوان

المؤلف
ابن الطحان ; ابو االصبغ عبدالعزيز بـن علي بـن محمد السلمي السماتي االندلسي ـ 

559 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

595 هـتاريخ النسخ

سوار بن عمرإسم الناسخ

136 ـ 139عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3453 م.ك. مج4

تجويدالموضوع3453 م.ك. مج4مخطوط رقم

مقدمة التجويدالعنوان

المؤلف
ابن الطحان ; ابو االصبغ عبدالعزيز بـن علي بـن محمد السلمي الماتي االندلسي ـ 

559 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

595 هـتاريخ النسخ

سوار بن عمرإسم الناسخ

139 ـ 141عدد األوراقنسخ معادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3453 م.ك. مج5

تجويدالموضوع3453 م.ك. مج5مخطوط رقم

لمعة التحصيل في تالوة التنزيلالعنوان

الشنائي تقي الدين خزعل بن عسكر بن خليل المقري ـ بعد 595 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

595 هـتاريخ النسخ

سوار بن عمرإسم الناسخ

142 ـ 147عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

منه نسخة بمـكتـبة الجامعة برقم : 304 / 3 ; قيد قراءات بخط المؤلفالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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